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Finalidade Limitações / Regras Processo Documentos Antigos Levantamento e 
Documentos produzidos 

Identificação de 
informações e dos 
Limites em campo 

Anuência 
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o É a forma de aquisição da 
propriedade através da posse 
prolongada e ininterrupta, durante o 
prazo legal. 
 
Cumprimento da Função Social da 
Terra 

A) Extraordinária: 
Posse do imóvel por 15 anos, sem interrupção, nem oposição. Independente de título e boa-fé. 
Redução de prazo para 10 anos, se: o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual, 
houver realizado obras, ou ainda, tiver realizado serviços de caráter produtivo no local. 
B) Ordinária – CC, artigo 1.242 
Posse durante 10 anos continuamente. Com Boa-fé e Justo título. 
Redução para 5 anos, se: houver aquisição onerosa, com base em registro, cancelada 
posteriormente, ou os possuidores tiverem estabelecido moradia no local, ou os possuidores 
tiverem realizado investimento de interesse social e econômico. 
C) Especial rural – Constituição Federal, artigo 191 / Código Civil, artigo 1.239 
Posse por 5 anos na Zona rural e Área não superior a 50 hectares. 
Área produtiva pelo trabalho próprio ou da família, tendo nela sua moradia. O possuidor não 
pode ter outro imóvel. 
D) Especial Urbana – CF, artigo 183 / CC, artigo 1.240  
Posse por 5 anos na Zona urbana e Área não superior a 250 m². 
Tendo nela sua moradia e o possuidor não pode ter outro imóvel. 
E) Coletiva – Estatuto das Cidades, artigo 10 
Áreas urbanas. 
Ocupação por população de baixa renda para sua moradia, durante 5 anos ininterruptamente 
em Área superior a 250m². 
Onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor. Os possuidores não 
sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 
F) Especial familiar – Código Civil, artigo 1.240 – A 
Posse exclusiva, ininterruptamente, por 2 anos. Imóvel urbano de até 250m². Ex-cônjuge ou 
ex-companheiro ter abandonado o lar. Utilização para moradia própria ou de sua família. Não 
ser proprietário de outro imóvel. 

Extra Judicial 
 Atestado de Posse 
 Contrato ou escritura Pública de compra e venda. 
 Escritura de cessão de Posse 
 Planta antiga do imóvel 
 Fotos e/ou doc. que comprove os limites ocupados na posse. 
 Origem do Imóvel 
 Ata notarial (extra) 
 Requerimento (extra) 
 Certidão do INCRA 
 Certidão da prefeitura 

 Croqui 
 Planta Atual 
 Memorial Descritivo 
 A.R.T. 
 Plano Diretor *quando exigido. 
 Declaração de área de preservação 
 Relatório Técnico ( não obrigatório por lei 

mas de responsabilidade do técnico 
conforme NBR13133) 

 Confrontantes (nome completo e 
CPF) 
 Matrícula do confrontante 
 Faixas de Domínio 
 Terras de Marinha 
 APP 
 Terrenos Públicos 

 

Obrigatória na planta e 
memorial. O 
confrontante pode ser 
notificado pelo Cartório. 
Se ausente, dado como 
negado. 
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Judicial 
Confrontante intimado 
pelo juiz. Se ausente, 
dado como anuído. 

Re
tif

ic
aç

ão
 

A retificação do imóvel tem como 
objetivo realizar alterações no 
registro de imóveis. 
Art. 212. Se o registro ou a 
averbação for omissa, imprecisa ou 
não exprimir a verdade, a 
retificação será feita pelo Oficial do 
R.I. competente, a requerimento do 
interessado, por meio do 
procedimento administrativo 
previsto no art. 213, facultado ao 
interessado requerer a retificação 
por meio de procedimento judicial. 

I- de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: 
a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título; 
b) indicação ou atualização de confrontação; 
c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial; 
d) retificação que vise à indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas 
georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais; 
e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas 
perimetrais constantes do registro; 
f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto 
de retificação. 
g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por 
documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção 
de outras provas. 

Retificar o legal em função do Real 

Extrajudicial 
 

 CERTIDÕES atualizadas do(s) registro(s) (matriculas ou transcrições) 
referente(s) ao(s) imóvel(eis) objeto da retificação; 
 CERTIDÕES atualizadas dos registros dos imóveis indicado(s) como 

confrontante(s) com exceção daqueles pertencentes ao domínio 
público (ruas, estradas ou rios); 
 CCIR - em se tratando de imóvel rural, apresentar o Certificado de 

Cadastro de imóvel Rural (CCIR) expedido pelo INCRA, referente ao 
último exercício; 
 ITR - comprovante da entrega e de pagamento do ITR dos últimos 05 

(cinco) exercícios, ou, na sua falta, Certidão de Regularidade Fiscal 
expedida pela Secretaria da Receita Federa; 
 IPTU - se urbano, apresentar cópia do carnê de IPTU do último 

exercício ou certidão atualizada do cadastro contendo valor venal. 

 Croqui 
 Planta Atual e Antiga 
 Memorial Descritivo 
 A.R.T. 
 Requerimento de retificação de área 
 Relatório Técnico (não obrigatório por lei 

mas de responsabilidade do técnico 
conforme NBR13133) 

 Confrontantes (nome completo e 
CPF) 
 Matrícula do confrontante 
 Faixas de Domínio 
 Terras de Marinha 
 APP 
 Terrenos Públicos 

 

Notificação e 
publicação. Caso não se 
apresente dado como 
anuído.  
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Judicial 
Confrontante intimado 
pelo juiz. Se ausente, 
dado como anuído. 
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É a junção de dois ou mais imóveis 
contíguos de mesmo proprietário 

Planta e memorial das áreas independentes 
Planta e memorial da área unificada 
Os desenhos podem ser apresentados na mesma folha quando possível 

C/ Levantamento  Matriculas que serão unificadas 
 As matriculas devem estar corretas. Se necessário executar 
primeiramente a retificação. 
 O responsável técnico deve sempre certificar-se que os dados da 
matrícula estão de acordo com os limites reais, se assim for o desenho 
do imóvel pode ser feito pelos limites escriturados 
 

 Croqui 
 Planta Atual e antiga 
 Memorial Descritivo atual e antigo 
 A.R.T. 
 Requerimento de Unificação de área 
 Relatório Técnico (não obrigatório por lei 

mas de responsabilidade do técnico 
conforme NBR13133) 

 Manter nomes das matrículas 
 Faixas de Domínio 
 Terras de Marinha 
 APP 
 Terrenos Públicos 
 Limites Anteriores  
 Entorno dos imóveis  
 Qualquer alteração do limite do 
imóvel deve ser feita a retificação 
do registro e de confrontantes. 

Não é necessária 
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Desmembramento é o processo de 
parcelamento do solo previsto na lei 
federal 6766/79 que consiste na 
divisão de um imóvel, ou seja, a 
divisão de uma gleba ou lote para a 
formação de mais de um imóvel 
sem que se projetem novas vias. 

 
 Necessário retificação do imóvel. 
 Sem projeto de novas vias; 
 Consultar Plano Diretor do Município. 
 Sem que se projetem novas vias 
 Proibido dividir APP ou áreas de preservação previstas no plano diretor do município que 

sejam classificadas como preservação limitada. 

C/ Levantamento 

 Consulta de Viabilidade/certidão de desmembramento 
 Matrícula do imóvel 
 Plantas Existentes 
 Alvará de licença 
 Licença ambiental 
 certidão negativa de ônus, de ações reais e pessoais reipersecutórias 
 certidão vintenária 
 certidões de protestos de títulos 
 certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais 
 Encaminhamento ao Ministério Público 

 Consulta de Viabilidade emitida pela 
Prefeitura 

 Croqui 
 Planta Atual e Antiga 
 Memorial Descritivo da Gleba e dos novos 

lotes. 
 A.R.T. 
 Requerimento de Desmembramento de área 
 Licença ambiental simplificada 

 Confrontantes 
 Faixas de Domínio 
 Terras de Marinha 
 APP 
 Terrenos Públicos 
 Limite Anterior  
 Entorno dos imóveis 
 Sistema Viário 

Deinfra (quando 
confronta via pública de 
sua responsabilidade) 

N
ao
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S/ 
Levantamento 

 

Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas, também, seus eventuais ocupantes; o condomínio geral, de que tratam os arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será representado por qualquer dos condôminos e o condomínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes do Código Civil, será representado, 
conforme o caso, pelo síndico ou pela Comissão de Representantes. 


